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1. Pedagogika jako vědní disciplína.  Předmět pedagogiky. Prameny pedagogiky. Disciplíny 

pedagogiky. Metody pedagogiky. 

 

2. Výchovný a vzdělávací proces. Základní pedagogické pojmy a jejich vymezení. Obecné 

rysy výchovy, cíle výchovy. Vnitřní a vnější podmínky výchovy. Výchova v širším a užším 

smyslu. 

 

3.  Funkce a složky výchovy. Formy výchovy. 

 

4. Osobnost pedagoga se zaměřením MŠ a zájmové vzdělávání) a jeho profesní kompetence.  

 

5. Výchovné prostředky. Vychovávaný jedinec.  

 

6. Pedagogické zásady. Metody výuky. 

 

7. Dějiny pedagogiky.  Osobnosti pedagogiky. Vývoj školství na našem území. 

 

8. Alternativní pedagogika.  Pojem alternativní. Systém Marie Montessori, Waldorfská 

škola, Daltonská pedagogika a další. 

 

9. Kurikulární dokumenty ve školství.  Rámcový vzdělávací program (RVP) , Školní 

vzdělávací program (ŠVP). 

 

10. Podmínky předškolního vzdělávání podle RVP  

Životospráva, materiální, psychosociální, organizační, personální, spolupráce s rodiči 

 

11. Vzdělávací metody předškolního vzdělávání.  Spontánní, situační, prožitkové a 

kooperační učení.  

 

12. Hra a Hračka  Hra a herní činnosti. Hračka. Struktura činností dítěte v předškolním věku. 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Pedagogika volného času  Volný čas. Základní principy pedagogického působení ve 

volném čase a jeho cíle. Obsah a organizační formy vzdělávání ve volném čase. Metody 

zájmového vzdělávání. Negativní jevy ve využívání volného času. 

 

14. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (vyhl. 74/2005 Sb. V aktuálním znění 

(109/2011 Sb.), školní družina, školní klub, středisko volného času. 

 

 

15. Výchova mimo vyučování.  Funkce výchovy mimo vyučování. Školská zařízení pro 

výchovu mimo vyučování. ŠVP pro zájmové vzdělávání. Další instituce a organizace 

nabízející volnočasové aktivity.   

 

16. Pedagogické projektování.  Pedagogické projektování  a příprava pedagoga na výchovně 

– vzdělávací činnost, pedagogické plánování v MŠ a  ve školním zařízení pro zájmové 

vzdělávání. 

 

17. Pedagogická diagnostika.  Pedagogická diagnostika, její obsah, předmět, metody 

pedagogické diagnostiky. 

 

18. Speciální pedagogika, obory speciální pedagogiky.  Somatopedie, Logopedie, 

Surdopedie. Tyflopedie. Psychopedie. 

 

19. Specifické vývojové poruchy učení. Specifické vývojové poruchy chování. 

Charakteristika, druhy poruch a jejich projevy. 

 

20. Výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných 

v podmínkách MŚ a v zařízeních pro mimoškolní pedagogiku a volný čas. 

 

 

 

Doporučená literatura: 

MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední školy. Praha. Informatorium 2014. 

STODULKOVÁ, Eva, ZAPLETALOVÁ Eliška, Pedagogika pro střední školy. Beroun 

Machart 2011. 


